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Fusco-testacea, capite jugis haud contiguis, tylo percurrente

nonnihilo brevioribus; tuberculis antenniferis crassis, satis longis
,

apice acute productis; antennis gracilibus, articulo secundo tertio

plus quam duplo breviore, articulo quinto secundo et tertio simul

sumtis pauUo breviore, elongato, quarto panilo crassiore, articulis

antennarum II , III , IV et V fuscis basi ima pallidis ; rostro coxas

posticas attingente; thorace marginibus lateralibus anticis leviter

sinuatis , sulco intramarginali bis parallelo
,

processu collari brevi ,

dentiformi extrorsum vergente.

Long. 8 1 lat. 4| à 5 mm.

Lichaam ovaal, geelbruin, dicht en grof zwart bestippeld, hier

en daar, vooral op kop en thorax boven- en onderzijde kort geel-

grijs behaard.

Kop zwart; de zijlobben raken elkander van voren niet aan,

de middellob (episteme, Stirnschwiele) is vrij en iets langer dan

de zijlobben; de tuberkels waarop de sprieten staan (tubercules

antennifères) zijn vrij lang en dik , met een klein tandje aan de

binnenzijde, spits en naar buiten gebogen. De zuiger is roodbruin

en reikt tot tusschen de achterheupen.

De sprieten zijn geel behaard, langer en slanker dan bij de

andere soorten, liet eerste lid zwart, de anderen, ook het vyfde,

bruin, aan de basis zeer smal wit geringd; het eerste en tweede

lid zijn te zamen bijna zoo lang als het derde
j

het derde is iets
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Deze soort is door hare grootte, den kleinen tand aan de voor-

hoeken van den thorax, het epistome, langer dan de zijlobben

enz. zeer kennelijk van alle andere soorten van het geslaclit Po-

dops onderscheiden en past in geen der subgenera door Dr. von

Horvath opgesteld.

Ik wijd ze aan Dr. Geza von Horvath te Pest, den schrijver

der Monographie « die Europäischen Podoparien » ( Wiener Eniom.

Zeitimg van 1883).

Het eenige exemplaar (een 5) in mijn bezit is gevangen in

September 1890 in de omstreken van Bozen (Tyrol) door Mr. A.

Brants, aan wiens bekwame teekenstift ook de bijgevoegde uit-

stekende afbeelding te danken is.

Augustus 1892.


